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Địa điểm Toàn quốc 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Wildlife Conservation Society (WCS) là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động nhằm 

bảo tồn động vật và sinh cảnh hoang dã trên toàn thế giới thông qua các hoạt động 

khoa học, bảo tồn, giáo dục và khuyến khích mọi người nhận thức được giá trị của 

thiên nhiên. WCS đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 2006 thông qua hợp tác với các 

cơ quan chính phủ nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực và xây dựng chính sách để 

bảo vệ các loài động vật hoang dã (ĐVHD) nguy cấp, quý, hiếm.  

 

Từ năm 2009, chính phủ Việt Nam đã thúc đẩy việc giảng dạy về phòng, chống tham 

nhũng (PCTN) trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, đặc biệt là trong các trường luật. 

Năm 2018, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-LS) đã khởi động chương 

trình Thạc sĩ Luật học về Quản trị Nhà nước và Phòng chống tham nhũng (PCTN) 

đầu tiên tại Việt Nam. Học viên của chương trình này hướng đến nhóm đối tượng là 

sinh viên tốt nghiệp đại học ngành luật, các cán bộ đến từ chính quyền các cấp, các 

cơ quan Đảng và những người đang công tác trong các cơ quan thực thi pháp luật, 

PCTN, cải cách hành chính công, thanh tra hay các cán bộ thực hiện nhiệm vụ xử lý 

khiếu nại, tố cáo của người dân. Năm 2019, WCS sẽ hỗ trợ xây dựng tài liệu tham 

khảo và bài học về “Mối liên hệ của tham nhũng đối với hoạt động buôn bán ĐVHD 

trái pháp luật” cho khóa học thứ 2 (2019-2021) của chương trình thạc sĩ này.   

 

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, WCS cần tuyển nhóm tư vấn để thực hiện hoạt động 

nêu trên.  

II. PHẠM VI CÔNG VIỆC 

Xây dựng tài liệu tham khảo và nội dung của 01 chuyên đề (10 tiết) về “Mối liên hệ 

của tham nhũng đối với hoạt động buôn bán ĐVHD trái pháp luật” cho chương trình 

Thạc sĩ Luật học về Quản trị Nhà nước và Phòng chống tham nhũng của VNU-LS.  

III. TRÁCH NHIỆM CHÍNH  

Nhóm tư vấn phối hợp với WCS thực hiện các hoạt động cụ thể như sau: 



1. Điều phối, thực hiện chung: 

 Xây dựng đề cương hoạt động, bao gồm ngân sách và kế hoạch thực hiện 

 Điều phối thực hiện hoạt động, bao gồm phụ trách hậu cần tổ chức các cuộc 

họp/hội thảo kỹ thuật trong phạm vi hoạt động.  

2.  Xây dựng tài liệu tham khảo và nội dung chuyên đề: 

 Xây dựng tài liệu tham khảo và nội dung của 01 chuyên đề (10 tiết) với hình thức 

và nội dung phù hợp để lồng ghép vào chương trình đào tạo thạc sĩ niên khóa 

2019-2021.    

3. Đánh giá tài liệu tham khảo và nội dung bài học: 

 Tham gia quá trình áp dụng thí điểm và đánh giá tài liệu tham khảo, chuyên đề 

vào chương trình đào tạo cho học viên khóa học 2019-2021 của chương trình 

thạc sĩ nêu trên.  

IV. YÊU CẦU TƯ VẤN 

Các chuyên gia trong nhóm tư vấn cần đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể như sau: 

 Là công dân Việt Nam;  

 Có bằng thạc sỹ trở lên thuộc các chuyên ngành luật, giáo dục; 

 Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong công tác đào tạo, xây dựng chương trình đào 

tạo và biên soạn giáo trình/tài liệu đào tạo; 

 Có khả năng làm việc dưới áp lực và hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn yêu cầu 
với các kết quả đầu ra có chất lượng cao. 

V. TIỀN CÔNG VÀ CHI PHÍ 

Tiền công tư vấn và các chi phí liên quan (ăn, ở, đi lại,… nếu có) trong thời gian 
thực hiện dịch vụ tư vấn được áp dụng dựa trên đề xuất của tư vấn và theo định 
mức của WCS, trong phạm vi ngân sách hoạt động. 

VI. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN 

Nhóm tư vấn quan tâm vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển như mẫu đính kèm tới chị 
Nguyễn Thu Mỹ, Cán bộ Nhân sự tổ chức WCS, địa chỉ email: ntmy@wcs.org 
trước 17:00 ngày 13/05/2019.  

Hoặc gửi hồ sơ ứng tuyển qua đường bưu điện/chuyển phát nhanh tới địa chỉ: Tổ 
chức WCS, 106 nhà D, số 3 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. Phong bì ghi rõ: Hồ sơ 
ứng tuyển “Tư vấn xây dựng tài liệu tham khảo và chuyên đề về mối liên hệ của 
tham nhũng đối với hoạt động buôn bán ĐVHD trái pháp luật” 

 

Lưu ý: Chúng tôi chỉ thông báo đến những nhóm tư vấn được lựa chọn. 
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TERMS OF REFERENCE 

 
Position: Short-term consultancy on development of reference and topic on 

“The role of corruption in wildlife trafficking” 

Report to: Capacity Building Manager 

Location(s): Viet Nam 

 

I. BACKGROUND 

The Wildlife Conservation Society (WCS) is a US non-profit, tax-exempt, private 
organization established in 1895 that saves wildlife and wild places by 
understanding critical issues, crafting science-based solutions, and taking 
conservation actions that benefit nature and humanity. WCS has been working in 
Viet Nam since early 2006 to strengthen the commitment and capacity of the 
Vietnamese government to combat wildlife trafficking.  

 

Since 2009, the Government of Vietnam has promoted the teaching of anti-
corruption subjects/modules in educational and training institutions, particularly in 
law schools. In response to this, The School of Law under Viet Nam National 
University, Hanoi (VNU-LS) has launched the first Master of Law Programme in 
Public Administration and Anti-Corruption in Viet Nam in 2018. Targeted students of 
this program are officers from government at all levels, Party members, and others 
who are/will be working on law enforcement, anti-corruption, public reform, 
inspection, and handling citizens’ complaints and reports. In 2019, WCS has 
supported VNU-LS to develop a reference and topic on “The role of corruption in 
wildlife trafficking” for the course 2019-2021 of this master program.  

 

A consultant group is being recruited to work with WCS to implement this activity.  

II. SCOPE OF WORK 

Develop reference and content of one topic on “The role of corruption in wildlife 
trafficking” for the course 2019-2021 of the Master of Law Programme in Public 
Administration and Anti-Corruption of VNU-LS. 

III. ACTIVITIES 

The consultant group will work with WCS to implement below activities:  

1. General coordination and implementation: 

 Develop activity outline, including budget and work plan 

 Coordinate to implement the activity, including logistic of technical 

meetings/workshops within this activity.  

2. Develop reference document and topic 



 Develop reference document and content of one topic for applying to the course 

2019-2021 of the master program. 

3. Evaluate the application of reference and topic to the training course 

 Participate in process of trial the document and topic for assessment.  

IV. REQUIREMENTS 

All consultants of the group need to be satisfied criterias as below: 

 Be Vietnamese;  

 Having a master's degree or higher in law and education majors; 

 Having at least 5 years of experience in training, developing training programs 

and training curriculum/materials; 

 Ability to work under pressure and respond well to high quality outputs on time. 

V. PROFESSIONAL FEE AND EXPENSES 

Professional fee and other expenses (travel, accommodation, per-diem, if any) 
within the scope of the service shall be based on the consultant’s proposal in 
accordance with WCS’s cost norms and activity’s budget.  

VI. APPLICATION PROCEDURE 

Interested candidates are invited to send their application form as attached files 
to Ms. Nguyen Thu My, Human Resource Officer of WCS, email address: 
ntmy@wcs.org by 17:00 on 13 May 2019 at the latest. 
 
Alternatively, application form can be sent by post to WCS, 106- D Building, No. 
3 Thanh Cong Street, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Ha Noi. Please note 
on envelope as Application of “Consultancy on development of reference and 
topic on “The role of corruption in wildlife trafficking”. Deadline 17:00 of 13 May 
2019. 
 
Note: Only shortlisted candidate will be contacted.  
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